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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعني به ونستغفره , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات        
ُأعاملنا , من هيده اهللا فال مضل لـه , ومـن يـضلل فـال هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا , ُ           

 .وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
َ يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {   ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ ََ َّ َ َ َِ ُ َ َ َُّ ِ َّ َ ُّ{)١(  
َ يا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد{   َ َّ َِّ ِ َِ ْ َّ ٍُ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ َُ َّ َ ُّ َّة وخلق منهـا زوجهـا وبـث َ َ َ َ ْ ََ ََ ْ َِ ٍَ َ

ًمنهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ كان عليكم رقيبا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َّ ََ َِ ِ َ َّ ُْ ً ِ َ ُ{)٢(  
ً يا أهيـا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ وقولـوا قـوال سـديدا {   َ ُ ُِ َِ َ ًَ ْ َ َُ ََّّ ُ َ َّ ْصلح لكـم أعاملكـم ُيـ) ٧٠(َ ُْ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام  ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ًَ ََ َ ََ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ{)٣(  
 :أما بعـد   
ُفهذا البحث ضمن سلسلة تعترب تتمة عمل سابق قمت به فيام يتعلق بـالرواة الـذين   

 يـأيت عنـه يف حـاهلم خـالف ذلـك , يرتجم هلم ابن حبان يف كتاب املجـروحني لـه , ثـم
ٍفــأفردت مــن تــرجم هلــم يف كتــاب املجــروحني ثــم أعــادهم يف كتــاب الثقــات بمؤلــف  َّ ُ ُ

َّ , وقد أرشت يف كثري من تراجم هذا املؤلف إىل صـنيع   ابـن حبـان مـع هـؤالء )٤(مستقل ُ
م فـيام ّالرواة يف صحيحه , هل خرج هلم فيه , أم تنكب عن الرواية عنهم فيه مـع ذكـره هلـ

ّبعد يف الثقات ?  من غري توسع يف ذكر تلك املرويات , وبـال دراسـة لكيفيـة إخـراج ابـن  ّ
 .حبان ملروياهتم يف صحيحه 

                                                           
 ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ – ٧٠آية : سورة األحزاب ) ٣(
ســنة . نــرش هــذا الكتــاب عــن طريــق جلنــة التــأليف والتعريــب والنــرش يف جملــس النــرش العلمــي بجامعــة الكويــت ) ٤(

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١



 
٤

ّوهناك طائفة من الرواة ترجم هلم ابن حبان يف كتاب املجـروحني ثـم خـرج هلـم   
, فكان ُيف صحيحه وليس هلم ترمجة البتة يف كتاب الثقات , فضممت هؤالء إىل أولئك 

ّ الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني ثم خرج هلـم ":        جمموعهم يشمل 
  ."يف صحيحه 

وإخراج ابن حبان حديث الـراوي يف صـحيحه بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني   
ظاهره    التناقض , كام لو تـرجم لـه يف الثقـات بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني , فلـزم 

ّهؤالء   الرواة , وسرب مرويـاهتم التـي خرجهـا هلـم ابـن حبـان يف صـحيحه, الوقوف عىل 
وبيان وجه إخراجه هلم فيه ,    ومقارنة ذلك بكالمه فيهم ملا ترجم هلم يف املجروحني , 
ودفع هذا التعارض , أو االعتذار لـه ,    ونحـو ذلـك ممـا ال يظهـر إال بعـد البحـث والتتبـع 

ّية إخراج ابن حبان هلم   يف صحيحه , بل لعل ابن حبان تغـري الدقيق لرتاجم هؤالء , وكيف ّّ
َاجتهاده يف الراوي بعد , وخرج حديثه يف الصحيح , وترك قوله األول يف تضعيفه  ّ ُ. 

 رمحه – أعني ابن حبان –وقد ظهر يل من خالل هذه الدراسة عظم شأن هذا اإلمام   
ان هلذا الباب , بلغت الرتاجم لدي نحـو اهللا , فرغم توسعي يف البحث , وتتبعي قدر اإلمك

أربع وأربعني ترمجة , وهذا عدد قليل جدا بالنسبة لرتاجم كتاب املجروحني التي بلغـت 
ّ , مع أن هؤالء الذين خرج هلم يف صحيحه بعد ما )١(َاثنتني وثامنني ومائتني وألف ترمجة

 ظهر أن عامتهم يـسلم لـه – بعد التتبع والسرب ملروياهتم تلك –ترجم هلم يف املجروحني 
إخراج أحاديثهم يف صحيحه عىل حسب منهجه وطريقتـه , وال يعـارض ذلـك قولـه فـيهم 
ّملا جـرحهم , إال يف عـدد قليـل مـنهم بلـغ الثامنيـة , كـام ظهـر يل ذلـك بعـد تتمـت هـذا 

 .املرشوع 

                                                           
 .م , بتحقيق محدي عبداملجيد السلفي ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل .  الرياض –كام يف طبعة دار الصميعي ) ١(



 
٥

ُونظرا لتوسع الدراسة يف هذا املجال , قسمت هـذا املـرشوع إىل أبحـاث عـدة ,    ّ
 سلسلة متصلة ; ألمتكن من إمتامه عىل الوجه املطلوب , ونرشه نرشا علميـا حمكـام يف

 :ُ, فرأيت أن يكون يف أبحاث أربعة , وهي 
ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه بعد ما وثقه  −١ ّ

. 
ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه من وجـه ال  −٢

 .ه له يعارض جترحي
ّمن ترجم له ابن حبان يف املجـروحني ثـم خـرج لـه يف صـحيحه غلطـا أو  −٣

 .وغفلة 
ّدفع اإلهيام عمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج يف صـحيحه  −٤

 .عمن اشتبه به 
دفـع اإلهيـام ": وها هو ذا خامتة هذه الدراسة , وهناية هذا املرشوع , وهو بحث 

  ."ّجروحني واشتبه بآخر خرج له يف صحيحهّعمن ترجم له ابن حبان يف امل
ــان يف    ــن حب ــرجم هلــم اب ــذين ت ــرواة ال ــؤالء ال ــسلة ه ــضله متــت سل ــد وف وبحم

ّاملجروحني ثم خرج هلم يف صحيحه , وهذا البحـث الرابـع هـو املـانع مـن دخـول رواة 
آخرين يف هذه السلسلة ممن تشابه معهـم باألسـامء أو الكنـى , وافرتقـت أعيـاهنم , وهـو 

 فـادعى أنـه − رمحـه اهللا −حث مهم للغاية , فقد غلط بعض أهل العلم عىل      ابن حبـان ب
ــان يف كتــاب املجــروحني ,  ــرواة ممــن جرحــه ابــن حب ّخــرج يف صــحيحه لفــالن مــن ال ّ
ّوالصواب أنه شخص آخر سواه , كام سيأيت بيان ذلك يف حمله مـن هـذا البحـث إن شـاء 

 . اهللا تعاىل 
 

 :خطة البحث 
خطــة البحــث وأمهيتــه ومنهجــي فيــه , ثــم : ُت البحــث إىل مقدمــة فيهــا  قــسم  



 
٦

التمهيد , ثم ذكرت الرتاجم املدروسة مرتبـة عـىل حـروف املعجـم , ثـم خامتـة البحـث 
 .وفيها نتائجه , ثم قائمة املصادر واملراجع , ثم فهرس املوضوعات 

 
 :أمهية البحث 

 :تظهر أمهية هذا البحث يف األمور اآلتية   
 كتاب املجروحني البن حبان من املصادر األصلية التي يعتمد عليهـا العلـامء −١  

ّ يف احلكم عىل الرواة من حيث قبول مروياهتم , أو ردهـا مطلقـا أو مـن – قديام  وحديثا –
 .وجه دون وجه , أو االعتبار هبا يف املتابعات والشواهد 

ذا يفيـد طـرح روايتـه  إيراد ابـن حبـان للـراوي ضـمن املجـروحني يف كتابـه هـ−٢  
 .مطلقا أو مقيدا بوجه ما , أو يفيد عدم االحتجاج به إال إذا توبع 

ّ إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه يدل عـىل احتجاجـه بمروياتـه يف −٣  
صورة االنفراد أو باالعتبار , عىل حـسب حـال الـراوي ورواياتـه فيـه , مـا مل يكـن الـراوي 

 .ً يف صحيحه إذا ّجمروحا عنده فال خيرج له
 من مل يفطن من أهل العلم أو الباحثني إىل إخراج ابـن حبـان حلـديث راو يف −٤  

ّصحيحه اشتبه بوجه من الوجوه براو آخر قد جرحه يف كتاب املجروحني , ربام وقـع يف 
ِاخلطأ يف احلكم عىل الراوي , وغلط عىل ابن حبان , ورماه بالوهم والغفلة والتناقض يف  َ

 .ّحلديث راو يف صحيحه بعد ما جرحه إخراجه 
 

 :منهج البحث 
 اعتمدت كثريا عىل فهرس الرواة املطبوع ضمن اإلحسان يف تقريب صـحيح −١  

, ملعرفـة مواضـع ) مؤسـسة الرسـالة ( ابن حبـان البـن بلبـان , بتحقيـق شـعيب األرنـؤوط 
ض األخطـاء أحاديث الرواة يف صحيح ابن حبان , وإن كان هذا الفهـرس ال خيلـو مـن بعـ

 .للغاية يف مواضــع عــدة لكنهــا نــادرة , وهــو مفيــد 



 
٧

 سربت كتاب املجروحني البن حبان , وقارنـت الـرتاجم الـواردة فيـه بفهـرس −٢  
الرواة يف صحيح ابن حبان , مع الرجوع إىل الروايات نفسها , وحتديد الراوي إن كان هو 

 .امء أو الكنى أو نحو ذلك ّاملخرج له يف الصحيح أم غريه , وذلك إذا تطابقت األس
ُ رتبت الرتاجم املعنية هبذا البحث عىل حروف اهلجاء −٣   ّ. 
 عند عرض الرتمجة أذكر بداية كـالم ابـن حبـان مـن كتـاب املجـروحني , ثـم −٤  

 .ّأذكر احلديث أو األحاديث التي خرجها له يف صحيحه إذا احتاج املقام إىل ذلك 
بحروفه , وعىل حكايـة إسـناده املـذكور يف  حرصت عىل نقل كالم ابن حبان −٥  

 .ُالصحيح كام أورده يف كتابه عند احلاجة إليه , فقد يظهر لغريي خالف ما ذهبت إليه 
ُ درست ترمجة الـراوي املـرتجم لـه يف املجـروحني , وتتبعـت طـرق الروايـة −٦  

 .نهام املخرجة يف صحيح ابن حبان للراوي الذي اشتبه به , مع بيان وجه التفريق بي
 التعريف باألعالم املذكورين خالل الرتمجة , مع رشح األلفـاظ الغريبـة , يف −٧  

 .الغالب األكثر 
 قد أطيل يف بعض الرتاجم وقد أختـرص حـسب مـا تقتـضيه كـل ترمجـة , ومـا −٨  

 .يتحقق به املطلوب 



 
٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمـهـيــد
 



 
٩

حفاظه , وهـو أبـو حـاتم حممـد  أحد أئمة احلديث و– رمحه اهللا –اإلمام ابن حبان   
هـ , وكانت وفاته ٢٧٠ُبن حبان بن أمحد التيمي البستي القايض , شيخ خراسان , ولد سنة 

 .هـ ٣٥٤سنة 
أبـو حـاتم " : − صـاحب املـستدرك عـىل الـصحيحني –قـال أبـو عبـداهللا احلـاكم   

ان من عقالء البستي القايض , كان من أوعية العلم يف اللغة والفقه واحلديث والوعظ , وك
ُالرجال , صنف فخرج له من التصنيف يف احلديث ما مل يسبق إليه ّ". )١(  

 :ومن مصنفات ابن حبان الشهرية   
 . كتاب معرفة املجروحني والضعفاء من املحدثني −١  
 . وكتاب الثقات −٢  
 . وكتاب املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع −٣  
ّضمن املجروحني , ثم خرج هلم يف صحيحه , وقد ترجم ابن حبان لبعض الرواة   

ــأليف عــن كتــاب  ــأخر يف الت ــه يف الــصحيح مت ــا أن كتاب وهــذا مــشكل , ال ســيام إذا علمن
ّاملجروحني , فقد جاء ذكر إلسامعيل بن عياش يف إسناد حلـديث خرجـه ابـن حبـان يف  ّ ٌ

 مل نـذكره إسامعيل هذا , هـو إسـامعيل بـن عيـاش ,":  , فقال ابن حبان عقبه )٢(صحيحه
ّ يف هذا املوضع احتجاجا منا به , واعتامدنا يف هـذا اخلـرب عـىل منـصور )٣(يف كتابنا هذا
 , وإسامعيل قد ذكرنا السبب يف تركه يف كتـاب )٥( , ألنه سمعه من فليح)٤(بن أيب مزاحم
  ."املجروحني

                                                           
الـرواة الـذين ": ابن حبان من األئمة املشهورين , وقد ترمجت له برتمجة شاملة وموجزة , يف بدايـة كتـايب اآلخـر ) ١(

 . , فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا ١٧ – ١١  ص "روحني وأعادهم يف الثقاتترجم هلم        ابن حبان يف املج
 )٥٣٨٩ (١٢/٢١٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 .يعني الصحيح ) ٣(
 )٦٩٠٧(تقريب التهذيب .    ثقة , من العارشة , مات سنة مخس وثالثني , وهو ابن ثامنني سنة , م د س ) ٤(
 )٥٤٤٣(تقريب التهذيب .      ع . خلطأ , من السابعة , مات سنة ثامن وستني ومائة هو ابن سليامن , صدوق كثري ا) ٥(



 
١٠

ّوكذلك يزيد بن عبـدامللك النـوفيل , خـرج لـه ابـن حبـان يف صـحيحه   َ ْ ونـا  مقر)١(َّ
 دون يزيـد بـن عبـدامللك )٢(احتجاجنا يف هذا اخلرب بنافع بن أيب نعـيم": بغريه ,    وقال 

  ."النوفيل ; ألن يزيد بن عبدامللك تربأنا من عهدته يف كتاب الضعفاء
ّفعىل هذا , أيعترب إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه بعد ما جرحه تغـريا    ّ

ُيف اجتهاده , وجيب إذا أن ي  محى اسمه من املجروحني ?ً
ًأو أن ذلك وقع منه غلطا وغفلة عن قوله السابق فيه ?   ً 
ّأو أنه خرج له يف صحيحه عىل وجه ال يعارض قوله فيه ملا جرحه ?   ّ 
ّأو ظنه آخر سوى ذاك الذي ضعفه ?   ّ 
هذا ما دفعني خلوض غامر هذا البحث للوصول إىل نتيجة حتل اإلشـكال الـوارد   

 .ٍ يف كل راو عىل حدة – رمحه اهللا –بن حبان يف صنيع    ا
وقد فرغت وهللا احلمد واملنة من إمتام هذا البحث يف دراسة شاملة , خرجت يف   

 .ثالثة أبحاث مفردة كام بينت يف مقدمة الرسالة 
ثم ملا كان بعض الرواة يشتبه بـآخر , سـواء باسـمه واسـم أبيـه , أو بكنيتـه , ونحـو   

 املتفق واملفرتق , أو ربام غلط بعـضهم عـىل ابـن حبـان رمحـه ذلك مما هو معروف يف
ّاهللا , فزعم أنه أخرج لراو يف صحيحه وهو ممن جرحـه يف املجـروحني , والـصواب أنـه 

 خيــدش يف − بــال شــك −ّراو آخــر ســوى ذاك الــذي جرحــه ابــن حبــان , والغلــط يف هــذا 
 احلكـم عـىل الـراوي نفـسه , ّالرواية التي خرجها ابن حبان يف صحيحه , وله أثـر كبـري يف

ولذا كتبت هذا البحث , وهو الرابع ضمن السلسلة املشار إليه يف مقدمة البحث , ليكـون 

                                                           
 )١١١٨ (٣/٤٠١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
كـان يؤخـذ عنـه القـرآن , ولـيس ": قال أمحد بن حنبـل . أحد القراء السبعة , ومقرئ املدينة , وهو ثبت يف القراءة ) ٢(

لـيس بـه ":  , وقـال النـسائي "كـان عنـدنا ال بـأس بـه": ابن معني , وقال ابن املديني ّ , لكن وثقه "بيشء يف احلديث
انظر ترمجتـه يف .      فمثله ال ينـزل حديثه عن رتبة احلسن : أقول  . "وأرجو أنه ال بأس به":  , وقال ابن عدي "بأس

 )٨٩٩٧ (٤/٢٤٢ميزان االعتدال : 



 
١١

مانعا من دخول بعض الرواة ضمن تلك األبحاث الثالثـة , دفعـا للـوهم الـذي قـد يقـع فيـه 
لـرواة ا": بعض الباحثني, وقد ظهر يل جليا احلاجة ملثل هـذا البحـث بعـد كتـايب األول 

 , حيـث اسـتدرك بعـض "الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات
 ضمن أولئك الرواة , فأصاب يف بعـضهم −ّ يف ظنه −األفاضل مجلة من الرواة يندرجون 

ّ, وأخطأ يف آخرين كان ينبغي عيل التنبيه عليهم يف مبحث آخر يدفع اإلهيـام فـيمن اشـتبه 
 له ابن حبان يف املجروحني مع آخر ترجم له يف الثقات , سـواء يف من الرواة ممن ترجم

 .املتفق واملفرتق أو ممن غلط فيه بعض أهل العلم عىل         ابن حبان 
ويف هذا البحث قمت بجمع الرواة املندرجني يف قيده املرسـوم بعنـوان البحـث   

 هنـا بالـذكر مـع دراسـة ممن مل أذكرهم يف يشء من األبحـاث الثالثـة األوىل , وأفـردهتم
أحــواهلم واألســانيد املــذكورة يف صــحيح ابــن حبــان , لبيــان موقــع اإلهيــام دفعــا للخطــأ 
والغلــط عــىل ابــن حبــان رمحــه اهللا , فــاهللا أســأل التوفيــق والقبــول , والــسداد يف األقــوال 

 . واألفعال , واحلمد هللا رب العاملني 



 
١٢

 
 
 
 
 
 
 

 ذكر الرواة
 

 ن يف املجروحنيالذين ترجم هلم ابن حبا
 

 ّواشتبهوا بآخرين خرج هلم يف صحيحه
 

 مرتبني عىل حروف اهلجاء
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١٤

 إسامعيل بن رجاء احلصني ] ١[ 
 

مــن حــصن مــسلمة , مــن أهــل ":  , فقــال )١(تــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني  
اجلزيرة , يروي عن موسى بن أعني , روى عنه أهل اجلزيرة , منكـر احلـديث , يـأيت عـن 

 "قات ما ال يشبه حديث األثباتالث
 , أحاديث من روايـة إسـامعيل )٢(ّوخرج ابن حبان يف صحيحه يف أكثر من موضع  

 .بن رجاء غري منسوب 
وهـــو احلـــصني الـــذي تـــرجم لـــه ابـــن حبـــان يف : ومهـــا اثنـــان , األول : أقـــول   

حبـان يف ّالـذي خـرج لـه ابـن : وأما الثاين  . )٣(املجروحني , متأخر الطبقة , وهو ضعيف
صحيحه , فمتقدم الطبقة عن األول , وهو إسامعيل بن رجاء الزبيدي , مـن رواة احلـديث 

  .)٤(الثقات
 
 

َّأشعث بن سوار ] ٢[  َ 

                                                           
)٥١ (١/١٣٨) ١( 
 ١٥/٢٧٢, ) ٢١٤٤ (٥١٦, ) ٢١٣٣ (٥٠٥, ) ٢١٢٧ (٥/٥٠٠, ) ٣٠٧ (١/٥٤١: بلبان كام يف اإلحسان البن ) ٢(

)٦٩٣٧ (٣٨٥, ) ٦٨٥٦( 
 ١/٤٠٤ , ولسان امليزان ١/٢٢٨ميزان االعتدال : انظر ) ٣(
 ٩٠/ ٣هتذيب الكامل : انظر ) ٤(



 
١٥

 
 " فاحش اخلطأ , كثري الوهم ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني
ثنا أشعث حد:  , قال )٣( من طريق معاذ بن معاذ)٢(لكن ابن حبان روى يف صحيحه

َّبن سوار , عن ابن سريين كان النبي صىل :  , عن عائشة , قالت )٥( , عن عبداهللا بن شقيق)٤(َ
 .ُاهللا عليه وسلم يصيل يف حلفنا 

 :هكذا جاءت الرواية عند ابن حبان : أقول   
َّرصح يف اإلسناد بأن الراوي عن ابن سريين هو أشعث بن سوار  −١ َ. 
 , وقـد "ُاهللا عليـه وسـلم يـصيل يف حلفنـاكـان النبـي صـىل " ومتنه بلفـظ  −٢

ذكـر اإلباحـة للمـرء أن يـصيل يف ": ترجم ابن حبان هلذا احلديث بقولـه 
 , وهذا يؤكد اعتامد ابن حبان عىل متنـه "حلف نسائه إذا مل يكن فيها أذى

 .املذكور يف التبويب 
 :وهذا فيه نظر 

ء ذلـك مـرصحا بـه يف  , كـام جـا)٦(     فأشعث راوي اخلرب هو ابـن عبـدامللك−١
 , بـل مل يعـرج )٣( , والبغـوي)٢( , والـدارقطني)١( , والرتمذي)٧(أمحد: أكثر من رواية عند 

 .الدارقطني لرواية أشعث بن سوار هذه , مع أنه ذكر اختالف الرواة يف هذا احلديث 
                                                           

)١٠٣ (١/١٩٣) ١( 
, ومــوارد الظمــآن إىل )] ٢٣٢٣( ٤/٣٦وطبعــة كــامل احلــوت ) [٢٣٣٠ (٦/١٠٠كــام يف اإلحــسان البــن بلبــان ) ٢(

 )٣٥١(زوائد ابن حبان للهيثمي 
 )٦٧٤٠(تقريب التهذيب . ع . أبو املثنى البرصي القايض , ثقة متقن , من كبار التاسعة , مات سنة ست وتسعني ) ٣(
يـرى الروايـة هو حممد بن سريين األنصاري , أبو بكر بن أيب عمرة البـرصي , ثقـة ثبـت عابـد كبـري القـدر , كـان ال ) ٤(

 )٥٩٤٧(تقريب التهذيب . ع . باملعنى , من الثالثة , مات سنة عرش ومائة 
 )٣٣٨٥(تقريب التهذيب  . ٤بخ م . برصي , ثقة فيه نصب , من الثالثة , مات سنة ثامن ومائة ) ٥(
ْهو أشعث بن عبدامللك احلمراين , بضم املهملة , برصي , يكنى أبا هـانئ , ثقـة فقيـه , مـن) ٦(  الـسادسة , مـات سـنة ُ

 )٥٣١(تقريب التهذيب  . ٤خت . ثنتني وأربعني , وقيل سنة ست وأربعني 
 )٢٤١٢ (٢/٣٤٦يف العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبداهللا ) ٧(



 
١٦

 برصي , ممن الزم األشعث بـن عبـدامللك – راوي اخلرب هنا –ثم إن معاذ بن معاذ 
 عنه , وكالمها من أهل البرصة , وأما أشعث بن سوار , فكويف , ومل يـذكر املـزي وروى

  .)٤(يف الرواة عنه معاذ بن معاذ
 ولفظ احلديث عند ابن حبان هنـا عـىل خـالف روايـة مـن أخرجـه , سـواء مـن −٢  

فمتنـه هنـا يثبـت .  طريق         معاذ بن معاذ عن أشعث به , أو من طريق غريه عن األشـعث 
صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حلف النساء , وعىل هذا بوب له ابن حبان , وأما متنـه 

 , أنـه كـان صـىل اهللا عليـه )٥(عند غري ابن حبان , بل وعند ابن حبـان نفـسه يف موضـع آخـر
  .)٦(وسلم ال يصيل يف حلف النساء

                                                                                                                                                                      
 )٦٠٠ (٢/٤٢٠جامع الرتمذي ) ١(
 )أ/٥/٩٠(يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطني ) ٢(
 )٥٢١ , ٥٢٠ (٢/٤٢٩رشح السنة ) ٣(
 ٣/٢٦٦انظر هتذيب الكامل ) ٤(
 )٢٣٣٦ (٦/١٠٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٥(
 :أخرجه هبذا اللفظ أو بنحوه ) ٦(

ُكتاب الطهارة , باب الصالة يف شـعر النـساء  (١/١٠١أبو داود يف سننه  كتـاب الـصالة , بـاب  (١/١٧٤, )) ٣٦٧(ُ
ُالصالة يف شعر النساء  , ) ٢٤١٢ (٢/٣٤٦ يف العلل ومعرفة الرجال روايـة ابنـه عبـداهللا , وأمحد بن حنبل)) ٦٥٤(ُ

وصـححه , ) ١/٢٥٢(, واحلـاكم يف املـستدرك )) ٢٣٣٦(٦/١٠٥اإلحسان البن بلبان (وابن حبان يف الصحيح 
, من طرق عن معاذ بن معـاذ , عـن ) ٥٢٠ (٢/٤٢٩ , والبغوي يف رشح السنة ٢/٤٠٩والبيهقي يف السنن الكربى 

وقـال عبـداهللا  .  "األشعث بن عبـدامللك": ويف رواية أمحد , والبغوي , قال .   حممد بن سريين به األشعث , عن
 , وأنكـره أشـد "ما سمعت عن أشعث حديثا أنكر من هـذا": قال أيب : بن أمحد بن حنبل عقب رواية هذا احلديث 

 .اإلنكار 
 :وأخرجه أيضا نحوه 
, والنـسائي يف الـسنن )) ٦٠٠( باب كراهية الصالة يف حلف النـساء كتاب الصالة , (٢/٤٢٠الرتمذي يف اجلامع 

, وابن ) كتاب الزينة , باب اللحف) (٥٣٨١ (٨/٦٠٧, ويف املجتبى ) ٩٨٠٩ , ٩٨٠٨ , ٩٨٠٧ (٥/٥٠٦الكربى 
, ) أ/٥/٩٠( , والــدارقطني يف العلــل ١/٥٠, والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار )  ١٣٤(اجلــارود يف املنتقــى 

ويف رواية الدارقطني .  , من طرق عن األشعث , عن حممد بن سريين به ) ٥٢١ (٢/٤٢٩ يف رشح السنة والبغوي
 . , كام تقدم "األشعث بن عبدامللك": , والبغوي , قال 



 
١٧

 ابـن حبـان وعىل ما تقدم ففي القلب يشء من إثبات رواية هذا احلديث يف صحيح  
من هذا الوجه هبذا اللفظ من طريق أشعث بن سوار , وهبذا يمكن أن ندفع التعـارض بـني 
َّقول ابن حبان يف أشعث بن سوار وكونه خرج حديثه يف صحيحه , ملا فيـه مـن خلـل يف 

  .)١(السند واملتن , وأشعث هذا ضعيف عند عامة أهل العلم
 
 

 احلسن بن احلكم النخعي ] ٣[ 
 

من أهل الكوفة , يروي عـن عـدي ":  , فقال )٢(ه ابن حبان يف املجروحنيترجم ل  
بــن ثابــت والكــوفيني , روى عنــه أهــل بلــده , خيطــئ كثــريا , وهيــم شــديدا , ال يعجبنــي 

 "االحتجاج بخربه إذا انفرد
 حديثا من رواية احلسن بن احلكـم بـن أيب عـزة , )٣(ّوخرج ابن حبان يف صحيحه  

 .النخعي وهو      ابن طهامن 
الذي ترجم له ابن حبان يف املجروحني متقدم الطبقـة : ومها اثنان , األول : أقول   

فمتأخر عنه , وهو بـرصي , وقـد نبهـت علـيهام دفعـا : , وعداده يف الكوفيني , وأما الثاين 
  )٤(.لإلهيام 

                                                           
َّراجع ترمجة أشعث بن سوار يف ) ١( َ: 

 , والضعفاء ٢/٢٧١أيب حاتم , واجلرح والتعديل البن ) ١٣ (١/٣١, والضعفاء للعقييل ) ٥٨(     الضعفاء للنسائي 
 , ١/٣٦٢, والكامل البن عدي ) ٥٩ (٥٦, وتاريخ الضعفاء البن شاهني ص ) ١١٥ (١٥٥للدارقطني     ص 

 , وتقريب التهذيب ١/٢٦٣ , وميزان االعتدال ٣/٢٦٤ , وهتذيب الكامل ١/١٢٥والضعفاء البن اجلوزي 
)٥٢٤( 

)٢١٠ (١/٢٧٨) ٢( 
 )٥٣٣٠ (١٢/١٤٧ان كام يف اإلحسان البن بلب) ٣(
 ٢/٢٠٢ , ولسان امليزان ١/٤٨٦ , وميزان االعتدال ٣/٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم : انظر ) ٤(



 
١٨

 داود بن احلصني بن عقيل ] ٤[ 
 

داود بـن احلـصني بـن عقيـل بـن ":  , فقـال )١(ترجم له ابن حبان يف املجـروحني  
ّمنصور , كنيته أبو سليامن , من أهل املنصورة , حدث حديثني منكرين عن الثقـات مـا ال 

 "يشبه حديث األثبات , جتب جمانبة روايته , ويتقى االحتجاج بام انفرد به
 , حديثني من رواية داود بن احلصني غري منـسوب )٢(ّوخرج ابن حبان يف صحيحه  

د بن احلصني القـريش األمـوي , وكنيتـه أبـو سـليامن أيـضا , لكنـه مـدين , وهـو , وهو داو
ّموىل عـثامن بـن عفـان ريض اهللا عنـه , متقـدم الطبقـة عـن األول الـذي جرحـه ابـن حبـان , 

  )٣(.ّوحديثه خمرج يف الكتب الستة 
 
 

 ّعبيداهللا بن أيب زياد القداح ] ٥[ 
 

كنيته أبو احلسني , من أهل مكة , ": قال  , ف)٤(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
يروي عن أيب الطفيل والقاسم بن حممد , روى عنه الثوري وهشيم , كان ممن ينفـرد عـن 
القاسم بام ال يتابع عليه , وكان رديء احلفظ , كثـري الـوهم , مل يكـن يف اإلتقـان باحلـال 

ال بـام وافـق فيهـا الثقـات , مـات الذي يقبل ما انفرد به ,       وال جيوز االحتجاج بأخبـاره إ
 "سنة مخسني ومائة

                                                           
)٣٢٢ (١/٣٥٦) ١( 
 )٥٠٠٧ , ٥٠٠٦ (٣٨١−١١/٣٧٩, ) ٢٢٥١ (٦/٢٨كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 ٨/٣٧٩هتذيب الكامل : انظر ) ٣(
)٦٠٧ (٢/٣٢) ٤( 



 
١٩

 حديثا من رواية عبيداهللا بن أيب زياد , غري منسوب )١(ّوخرج ابن حبان يف صحيحه  
. 

 الــذي تــرجم لــه ابــن حبــان يف −ومهــا اثنــان مــن طبقــة واحــدة , فــاألول : أقــول   
وحديثـه يف سـنن  مكي , اختلفت فيه أقوال أهـل العلـم , جرحـا وتعـديال , −املجروحني 

 −ّ الذي خرج له ابن حبان يف صـحيحه − وأما اآلخر )٢(.أيب داود والرتمذي      وابن ماجه 
فشامي , روى عن الزهري , ومل يروي عنه إال ابـن ابنـه احلجـاج بـن أيب منيـع الرصـايف , 

ّ , وخرج حديثه يف صحيحه من روايـة ابـن ابنـه احلجـاج )٣(وقد ذكره ابن حبان يف الثقات
  )٤(.بن أيب منيع عنه , عن الزهري 

 
 

ْعمر بن حممد بن صهبان األسلمي ] ٦[  ُ 
 

كــان ممــن يــروي عــن الثقــات ":  , فقــال )٥(تــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني  
ْاملعضالت , التي إذا سمعها من احلديث صناعته مل يشك أهنا معمولـة , جيـب التنكـب  َ

 " ومائةعن روايته يف الكتب , مات سنة سبع ومخسني
َ , مـن طريـق هـوذة بـن خليفـة)٦(وقد روى ابن حبان يف صحيحه    ْ حـدثنا :  , قـال )٧(َ

 عن ثابت , عن أنس , قال – )١( هو ابن زيد بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب–عمر بن حممد 
                                                           

 )٦٩٥٧ (١٥/٤٠٨البن بلبان كام يف اإلحسان ) ١(
 ٤٥−١٩/٤١هتذيب الكامل : انظر ) ٢(
)٧/١٤٥) ٣ 
 ٤١−١٩/٣٩هتذيب الكامل : انظر ) ٤(

)٦٣٠ (٥٣−٢/٥٢) ٥( 
 )٨٧١ (١٥٣−٣/١٥٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٦(
 )٧٣٢٧(تقريب التهذيب .      ق . صدوق , من التسعة , مات سنة ست عرشة ) ٧(



 
٢٠

ْال تعجزوا يف الدعاء , فإنه لـن هيلـك مـع الـدعاء ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :  َ ّ َِ ْ
كذا جاء يف صحيح ابن حبان أن عمر بن حممد هـذا هـو ابـن زيـد بـن عبـداهللا بـن  . "ٌدأح

 .عمر بن اخلطاب 
 , عـن عمـر )٣(ُ أيضا , من طريق حممد بـن شـعيب)٢(وروى ابن حبان يف صحيحه  

 , عن هاشم بن عروة , عن أبيه , عن عائشة , عـن النبـي صـىل )٤(بن حممد بن زيد العمري
ُ ذلك أدنى أال تعولوا {:     يف قوله اهللا عليه وسلم     ُ َْ َّ َ َ َ ِ   ."أن ال جتوروا":  , قال )٥(}َ

فهذان احلديثان يف صحيح ابن حبان من حديث عمر بن حممد بن زيد بن عبـداهللا   
 يف ترمجـة عمـر بـن حممـد )٦(بن     عمر بن اخلطاب , لكن ابن عدي يف كتاب الضعفاء

ْبن صهبان األسلمي ذكر مجلة من أح  .ُاديثه التي أنكرت عليه , ومنها هذين احلديثني ُ
ِّحديث أنس , أخرجه مـن طريـق معـىل بـن أسـد العمـي: فاحلديث األول    َُ  , ثنـا )١(ََّ

 غري منـسوب "عمر بن حممد": هكذا جاء يف إسناده .  عمر بن حممد , ثنا ثابت به مثله 
 ., لكن ابن عدي رواه يف ترمجة ابن صهبان 

                                                                                                                                                                      
, وكـذلك يف طبعـة املكتبـة ) ٨٧١ (٣/١٥٢ اإلحسان البن بلبان , حتقيـق شـعيب األرنـؤوط كذا جاءت نسبته يف) ١(

, لكـن ) ٨٦٨ (٢/١١٦, وطبعة كـامل يوسـف احلـوت ) ٨٥٩ (٢/١٦٣السلفية بتحقيق عبدالرمحن حممد عثامن 
) : ٢٣٩٨ (٥٩٦−٥٩٥ص ) حتقيـق حممـد عبـدالرزاق محـزة(جاء يف موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان للهيثمـي 

 ٥٥٢−١/٥٥١ , ويف إحتاف املهرة البـن حجـر "عمرو أو عمر بن حممد بن زيد بن عبداهللا بن  عمر بن اخلطاب"
 , يعنـي عـن "عمر بن   حممد بن زيد بن عبداهللا بن عمر , عن ثابـت": ّبوب له يف مسند أنس بن مالك ) ٧٠٩) (٤٠(

 .أنس ريض اهللا عنه 
 )٤٩٦٥(تقريب التهذيب .        خ م د س ق . السادسة , مات قبل سنة مخسني ومائة     وعمر بن حممد هذا , ثقة , من 

 )٤٠٢٩ (٩/٣٣٨كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
ُهو حممـد بـن شـعيب بـن شـابور , باملعجمـة واملوحـدة , األمـوي مـوالهم , الدمـشقي , نزيـل بـريوت , صـدوق ) ٣( ُ

 )٥٩٥٨(تقريب التهذيب  .       ٤. مائتني , وله أربع وثامنون صحيح الكتاب , من كبار التاسعة , مات سنة 
 .هو عمر بن حممد بن زيد بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب , تقدم ) ٤(
 . , من سورة النساء ٣آية ) ٥(
 ١٦٧٤−٥/١٦٧٣الكامل يف الضعفاء ) ٦(



 
٢١

عمر بن حممد , عن ثابت , وال يتابع عليـه , وال ":  , )٢(يف الضعفاءوقال العقييل   
حـدثنا :  , ثم روى احلديث السابق من طريـق معـىل بـن أسـد العمـي , قـال "ُيعرف  إال به

 "عمـر بـن حممـد": هكـذا ذكـره العقـييل .  عمر بن حممد , عن ثابت , عن أنس به مثله 
ّ لعمر بن صـهبان , فـدل عـىل أن هـذا عنـده )٣(ءغري منسوب , مع أنه ترجم قبله يف الضعفا

 .آخر ليس هو بابن صهبان , وال هو بالعمري , فالعمري ثقة مشهور 
 , من طريق معىل بـن أسـد )٤(وقد أخرج هذا احلديث أيضا احلاكم يف املستدرك  

: وقال احلاكم عقبـه .  حدثني عمرو بن حممد األسلمي , عن ثابت به مثله : العمي ,  قال 
 : )٥( , قـال الـذهبي يف تلخـيص املـستدرك"هذا حديث صحيح اإلسناد , ومل خيرجاه"
عمرو بن حممد ": هكذا جاء يف مستدرك احلاكم : أقول  "ال أعرف عمرا , تعبت عليه"

 , ويؤيــده مــا يف تلخيــصه للــذهبي , وجــاء يف نــسخة املــستدرك يف إحتــاف "األســلمي
 رمحـه اهللا , )٧( ,   وقـد ذهـب األلبـاين"سلميعمر بن حممد األ" : )٦(املهرة البن حجر

 وهــم , والــصواب − بزيــادة الــواو − "عمــرو" , إىل أن قولــه )٨(وتابعــه شــعيب األرنــؤوط
 بدوهنا , وقد جاء يف رواية احلاكم أنه أسلمي , وكذا ابـن صـهبان أسـلمي , فهـو "عمر"

                                                                                                                                                                      
ة , مـات ســنة ثـامين عــرشة عــىل                  , مــن كبـار العــارش"مل خيطــئ إال يف حـديث واحــد": ثقـة ثبــت , قـال أبــو حـاتم ) ١(

 )٦٨٠٢(تقريب التهذيب .       خ م قد ت س ق . الصحيح 
تصحف اسمه يف املطبوع من الكامل البن عدي إىل يعىل بن راشد , واحلديث معـروف مـن روايـة معـىل بـن :     تنبيه 

أصبهان أليب نعيم , واملختارة للـضياء , وسـيأيت أسد العمي كام يف الضعفاء للعقييل , ومستدرك احلاكم , وتاريخ 
 .بيانه 

)١١٨٢ (١٨٩−٣/١٨٨) ٢( 
)١١٦٥ (٣/١٧٣) ٣( 
)٤٩٤−١/٤٩٣) ٤ 
 ١/٤٩٤يف حاشية املستدرك ) ٥(
)٧٠٩ (١/٥٥٢) ٦( 
 )٨٤٣(سلسلة األحاديث الضعيفة ) ٧(
 )٨٧١ (١٥٣−٣/١٥٢يف تعليقه عىل اإلحسان البن بلبان ) ٨(



 
٢٢

 بـن صـهبان , مـع أن هو , واعتـرب األلبـاين مـا جـاء يف روايـة العقـييل أنـه عمـر بـن حممـد
   العقييل نفسه

ّ فرق بينهام , ومن أقوى ما استدل به األلبـاين أن أبـا نعـيم األصـبهاين خـرج احلـديث يف  ّ
 , من طريق معىل بن أسد ثنا عمر بن حممد بـن صـهبان , عـن ثابـت بـه , )١(تاريخ أصبهان

 .فرصح يف إسناده بنسبة عمر بن حممد هذا , وأنه ابن صهبان 
 , وابــن أيب )٢(اجلــزم بأنــه ابــن صــهبان حمــل نظــر , فقــد تــرجم البخــاري: أقــول   
ّ ,     لعمر بن حممد األسلمي , وجهله أبو حاتم الرازي , وترمجـا أيـضا لعمـر بـن )٣(حاتم

ّ , وضعفاه    جدا , ففرقا بينهام , ومل يعرتض اخلطيب البغـدادي يف ذلـك عـىل )٤(صهبان
 ففرق بينهام )٥( , وهكذا صنع الذهبي"مع والتفريقموضح أوهام اجل"البخاري يف كتابه 

 إىل أن )٦(, بل جزم بأن راوي احلديث هنا هو املجهول ال ابن صهبان , وذهب ابن حجـر
ــال  ــسلمي ,   وق ــسب وال هــو بال ــد صــححه احلــاكم ": راوي احلــديث بــرصي مل ين وق

 .تهام وأما عمر بن حممد العمري فثقة ليس من باب: أقول  . "فتساهل يف ذلك
 مصححا إيـاه , ولـو كـان )٧(ّوقد خرج الضياء املقديس هذا احلديث يف املختارة

ّعنده من رواية ابن صهبان ملا صححه , فابن صهبان معروف بـضعفه , بـل خرجـه الـضياء 
يف ترمجة عمر بن حممد بن زيد بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب عـن ثابـت عـن أنـس بـن 

 طريق ابن حبان نفسه , والثاين من طريـق معـىل بـن أسـد , األول من : مالك , من طريقني 

                                                           
)٢/٢٣٢) ١ 
 ٦/١٩١ الكبري التاريخ) ٢(
 ٦/١٣٢اجلرح والتعديل ) ٣(
 ١٣٢ , ٦/١١٦ , واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٦/١٦٥التاريخ الكبري للبخاري ) ٤(
 ٢٢٢ , ٢٠٨−٣/٢٠٧ميزان االعتدال ) ٥(
 ٤/٣٢٨لسان امليزان ) ٦(
)١٧٦١ , ١٧٦٠ (١٣٧−٥/١٣٦) ٧( 



 
٢٣

ّعده الضياء يف ترمجة عمر بن حممـد العمـري وإن مل . قثنا عمر بن حممد , عن ثابت به 
 .ينسبه يف هذه الراوية 

ّوعىل كل حال فابن صهبان ضعيف عند ابن حبان , ومل خيرج حديثه يف صحيحه   
مري يف ظنه , فإن كان هـو ابـن صـهبان فخطـأ ابـن ّ, وإنام خرج حديث عمر بن حممد الع

ّ يف تعيني الراوي ال أنه تناقض يف ابن صهبان فخرج حديثـه يف صـحيحه بعـد –ً إذا –حبان 
 .ّما ضعفه 

حديث عائشة , فرواه ابن عدي من طريق حممد بن شعيب , : وأما احلديث الثاين   
 , مل "عمـر بـن حممـد": كـذا قـال ه.  ثنا    عمر بن حممد , عن هشام بن عـروة بـه مثلـه 

 يف ترمجة عمر بن حممد بـن صـهبان األسـلمي , وقـد )١(ّينسبه , لكنه خرجه يف الضعفاء
 .جاء منسوبا يف رواية ابن حبان كام تقدم عىل خالف صنيع ابن عدي هذا 

وقد روى ابن أيب حاتم , وابـن مردويـه , " : )٢(قال ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية
ْاتم ابن حبان يف صـحيحه , مـن طريـق عبـدالرمحن بـن إبـراهيم دحـيموأبو ح َ  , حـدثنا )٣(ُ

حممد بن شعيب , عن عمر بن حممد بن زيد بن عبداهللا بـن عمـر , عـن هـشام بـن عـروة , 
ُ ذلك أدنـى أال تعولـوا {عن أبيه , عن عائشة , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  ُ َْ َّ َ َ َ ِ ال ":  , قـال }َ

هــذا حــديث خطــأ , والــصحيح عــن عائــشة : قــال أيب :  ابــن أيب حــاتم  , قــال"جتــوروا
 "موقوف
والكالم عىل هذا احلديث كسابقه , فال يعترب هذا تناقض من ابن حبان عىل : أقول   

َفرض أن احلديث من رواية عمر بن حممد بن صهبان , وأن ابن حبان وهم يف نسبته لعمر  ِ َ
 .حبان يف ذلك غري مسلم , واهللا أعلم بن حممد   العمري , مع أن توهيم ابن 

                                                           
 ٥/١٦٧٤الكامل يف الضعفاء ) ١(
 )٣آية رقم : سورة النساء ( ٢/١٨٥تفسري ابن كثري ) ٢(
تقريـب التهـذيب .            خ د س ق . ثقة حافظ متقن , من العارشة , مات سنة مخس وأربعني , له مخس وسـبعون ) ٣(

)٣٧٩٣( 



 
٢٤

 
 

 كثري بن زيد ] ٧[ 
 

يـروي عـن عبـداهللا بـن كعـب بـن ":  , فقـال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 , روى عنه عبيداهللا بن عبداملجيـد احلنفـي , )٢(كثري أبو النرض: مالك , وهو الذي يقال له 

 , ثـم روى ابـن "حتجـاج بخـربه إذا انفـردكان كثري اخلطأ عىل قلـة روايتـه , ال يعجبنـي اال
:  , وكان قال "ليس بذاك القوي: حبان عن حييى بن معني أنه سئل عن كثري بن زيد , فقال 

 . , ورضب عليه "ال يشء"
 ثالثة أحاديث من رواية كثري بن زيد , غري منسوب )٣(ّوخرج ابن حبان يف صحيحه  

. 
ّ غري ذاك الذي جرحه , هـذا فـيام يظهـر ّالذي خرج له ابن حبان يف صحيحه: أقول   

كثـري بـن ":  , فقـال )٤(يل , فهو كثري بن زيد األسلمي , وقد ترجم له ابن حبان يف الثقـات
زيد , موىل األسلميني , من أهل املدينة , يروي عن الوليد بـن ربـاح وسـامل بـن عبـداهللا , 

مـات سـنة ثـامن ومخـسني روى عنه محاد بن زيد ووكيع بن اجلراح , كنيته أبـو حممـد , 
 "ومائة , يف آخر أيام أيب جعفر

ّفهذا الذي خرج له ابـن حبـان يف صـحيحه , وتـرجم لـه يف الثقـات , هـو عنـد ابـن   
حبان غري كثري بن زيد الذي ترجم له يف املجروحني , وهـو يف طبقـة األسـلمي نفـسها أو 

                                                           
)٨٩١ (٢/٢٢٧) ١( 
  ."كثري بن النرض": جاء يف طبعة حلب للمجروحني ) ٢(
 )٧٢٦٢ (٢٥٣−٢٥٢ (١٥/١٦٢, ) ٥٠٩١ (١١/٤٨٨كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
)٧/٣٥٤) ٤ 



 
٢٥

بـن حبـان , لكنـي مل أر قريب منها , نعم مل أقف عىل ترمجة لكثري بن زيـد الـذي جرحـه ا
 .ّفيام رجعت إليه من كتب الرتاجم ما يعكر عىل ابن حبان , واهللا أعلم 

 
 

 حممد بن عمر بن الوليد ] ٨[ 
 

شيخ يروي عن مالك ما لـيس مـن ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 "للخواصحديثه ,    ال جيوز االحتجاج به , وال الرواية عنه إال عند االعتبار 

 حديثا من رواية حممد بن عمر بن الوليـد الكنـدي )٢(ّوخرج ابن حبان يف صحيحه  
. 

ّومها اثنان خمتلفان , وكالمها من أهل الكوفـة , لكـن األول الـذي جرحـه : أقول    ّ
ابن حبان متقدم يف الطبقة , يروي عن مالك بـن أنـس وهـشيم بـن بـشري ونحومهـا , وهـو 

ّ بـن الحـق التيمـي , وأمـا الثـاين الـذي خـرج لـه ابـن حبـان يف حممد بن عمر بـن    الوليـد
صحيحه , فمتأخر عن هذا , وهو من طبقة اإلمـام أمحـد بـن حنبـل , يـروي عـن وكيـع بـن 
اجلراح ويزيد بن هارون , وأخذ عنه الرتمذي وابن ماجـه , ورويـا عنـه يف الـسنن , وذكـره 

ّ لألول الذي جرحـه )٤(هتذيب الكامل , وقد ترجم املزي يف )٣(ابن حبان نفسه يف الثقات
 .ابن حبان , متييزا له عن الثاين , مع أنه ال رواية له يف يشء من الكتب الستة 

 
 

                                                           
)٩٩٠ (٢/٣٠٩) ١( 
)٦٢٩٤ (٢٠٤−١٤/٢٠٣) ٢( 
)٩/١٤٢) ٣ 
)٢٦/١٩٧) ٤ 



 
٢٦

َمصدع أبو حييى املعرقب ] ٩[  ْ َ ُْ َ   األنصاري)١(ِ
 

يـروي عـن عائـشة وابـن عبـاس , ":  , فقـال )٢(ترجم له ابن حبان يف املجروحني
روى عنه سعد بن أوس وأهـل البـرصة , وهـذا الـذي يـروي وكان صديقا لعمرو بن دينار , 

كـان ممـن خيـالف األثبـات يف الروايـات , . أبـو حييـى األعـرج : عنه الكوفيون ويقولون 
وينفرد عن الثقات باأللفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها , واالعتبار بـام وافقهـم 

 "منها
 , عن هالل بن )٥( , عن منصور)٤(ر , من طريق جري)٣(وروى ابن حبان يف صحيحه  
رجعنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه :  , عن أيب حييى , عن عبداهللا بن عمرو , قال )٦(ِيساف

ّوسلم من مكة إىل املدينة حتى إذا كنا بـبعض الطريـق تعجـل قـوم عنـد العـرص فتوضـؤوا 
فقـال رسـول اهللا صـىل . فانتهينا إليهم وأعقاهبم تلوح مل يمـسها املـاء : قال . وهم عجال 

 "ويل لألعقاب من النار , أسبغوا الوضوء": اهللا عليه وسلم 

                                                           
قطـع بـرش بـن : وقال أهل الكوفة : , عن سفيان أنه قال ) ٤/٢٦٦(روى العقييل يف الضعفاء يف ترمجة مصدع هذا ) ١(

 .شيع يف الت: يف أي يشء قطع عرقوبيه ? قال : قيل لسفيان . مروان  عرقوبيه 
)١٠٨٧ (٢/٣٧٩) ٢( 
 )١٠٥٥ (٣/٣٣٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
ّهو جرير بن عبداحلميـد بـن قـرط , بـضم القـاف وسـكون الـراء بعـدها طـاء مهملـة , الـضبي الكـويف , نزيـل الـري ) ٤( َّ ْ ُ

ُكـان يف آخـر عمـره هيـم مـن حفظـه , مـات سـنة ثـامن وثامنـني: وقاضيها , ثقة صحيح الكتـاب , قيـل   , ولـه إحـدى َِ
 .ع . وسبعون سنة 

 )٩١٦(تقريب التهذيب   
ّهو منصور بن املعتمر بن عبداهللا السلمي , أبو عتاب , بمثناة ثقيلة ثم موحدة , الكويف , ثقة ثبت , وكان ال يدلس , ) ٥( َُّ ِ ْ ُ

 )٦٩٠٨(تقريب التهذيب .      ع . من طبقة األعمش , مات سنة اثنتني وثالثني ومائة 
 )٧٣٥٢(تقريب التهذيب  .       ٤خت م .  , من الثالثة ثقة) ٦(



 
٢٧

 ,      )٣( , والنـسائي)٢( , وأبو داود السجستاين)١(مسلم يف صحيحه: وأخرجه كذلك 
 )٩( , وابن خزيمـة)٨( , والطربي)٧( , والدارمي)٦( , وأمحد)٥( , وابن أيب شيبة)٤(وابن ماجه

 , مـن طـرق عـن منـصور بـه , بعـض روايـاهتم خمتـرصة , )١١(لبيهقي , وا)١٠(, والطحاوي
 .وبعضها مطولة 

أبو حييى هذا , راوي احلديث عن عبـداهللا بـن عمـرو بـن العـاص ريض اهللا : أقول   
  .)١٣( , واملزي)١٢(عنهام , هو مصدع , كام ذكر ابن طاهر

 
ّويؤيد ذلك أن أبا حاتم الرازي ملا ترجم ملصدع , ذكـر مـن الـرواة  عنـه هـالل بـن ُ

  )١٤(.يساف 
 , )٢( , وأمحـد)١( , وأبا داود الطياليس)١٥(ويؤيد ذلك أيضا , أن مسلام يف صحيحه

 , أخرجوا هذا احلديث من طريق شعبة , عن منـصور , عـن هـالل بـن سـاف , )٣(والطربي
                                                           

)٢٦) (٢٤١ (١/٢١٤) ١( 
 )٩٧ (١/٢٤السنن ) ٢(
 )١١١ (٨٣−١/٨٢املجتبى ) ٣(
 )٤٥٠ (١/١٥٤السنن ) ٤(
 ١/٢٦املصنف ) ٥(
 )٦٨٠٩ (٤١٣−١١/٤١٢املسند ) ٦(
 )٧١٢ (١/١٤٥السنن ) ٧(
  )٦آية : سورة املائدة  (١٣٤ , ٦/١٣٣جامع البيان ) ٨(
 )١٦١ (٨٤−١/٨٣الصحيح ) ٩(
 ٣٩ , ١/٣٨رشح معاين اآلثار ) ١٠(
 ١/٦٩السنن الكربى ) ١١(
 )باب الياء من الكنى (٦٢٦−٢/٦٢٥اجلمع بني رجال الصحيحني ) ١٢(
 ٢٨/١٤هتذيب الكامل ) ١٣(
 ٨/٤٢٩اجلرح والتعديل ) ١٤(
)٢٤١ (١/٢١٤) ١٥( 



 
٢٨

عـن أيب ": فقـال شـعبة يف إسـناده .  عن      أيب حييى األعرج , عن عبـداهللا بـن عمـرو بـه 
َ , أيد ذلـك قـول مـن قـال إنـه مـصدع , لكونـه "األعرج" , فلام ذكر أنه )٤("يى األعرجحي َّ

 .معروفا يف ترمجته بأيب حييى األعرج , واهللا أعلم 
وعىل هذا يرد االعرتاض عىل ابن حبـان يف إخراجـه حـديث مـصدع يف صـحيحه 

ْبعد ما قال فيه ما قال ملا جرحـه , لكـن يظهـر أن ابـن حبـان  ّ يفـرق بيـنهام , −هللا   رمحـه ا–ّ ُ
فأنت ترى أنه يف ترمجة مصدع مل يذكر أنه روى عن عبـداهللا بـن عمـرو ريض اهللا عـنهام , 

 أبو ":  , فقال )٥(َّوال أن هالل بن  يساف روى  عنه , لكنه ترجم أليب حييى هذا يف الثقات
بـن عفـراء , وهو مـوىل ا( حييى , يروي عن عبداهللا بن عمرو , روى عنه هالل بن يساف , 

 " )٦ ()ويروي عن ابن عباس , يروي عنه    أبو رزين: قال 
َّوتابع ابن حبان يف هذا البخاري  َ , فقد سبق ابـن حبـان  إىل التفريـق − رمحه  اهللا –ُ

مصدع أبو حييى املعرقب األنصاري ": بينهام , حيث ترجم ملصدع يف األسامء , فقال 
: قال ابن حنبل .  , عن سعد بن أوس )٧( حممد بن دينار, عن عائشة        وابن عباس , نسبه

أبـو حييـى , عـن " : )٩( , ثم قال يف الكنى لـه)٨("هو موىل معاذ بن    عفراء , وهو األعرج
  ."عبداهللا بن عمرو , روى عنه  هالل بن يساف

                                                                                                                                                                      
 ١١/٤٧٥ومسند أمحـد ) ٧٣٥ (١/٥٠٨ صحيح مسلم وقارنه بام يف) ٢٢٨٩(, وانظر ) ٢٢٩٠ (٢/٣٠٢املسند ) ١(

)٦٨٨٣( 
 )٦٨٨٣ (١١/٤٧٥املسند ) ٢(
  )٦آية : سورة املائدة  (٦/١٣٣جامع البيان ) ٣(
 )٦٨٨٣ (١١/٤٧٥, ومسند أمحد ) ٧٣٥ (١/٥٠٨وانظر صحيح مسلم ) ٤(
)٥٨٥−٥/٥٨٤) ٥ 
مـن ) ٥/٥٨٥) (١(حبان , كام يف هـامش رقـم ما بني القوسني جاء يف بعض النسخ اخلطية من كتاب الثقات البن ) ٦(

 )نسخة الظاهرية , ونسخة مكتبة السلطان حممود يف إستانبول. (كتاب الثقات 
 ١/١٩٦هو الطاحي , انظر التاريخ األوسط للبخاري ) ٧(
 ٨/٦٩التاريخ الكبري للبخاري ) ٨(
 )٧٩٣ (٨٢ص ) ٩(



 
٢٩

ّنعم الزيادة الواردة يف ترمجة أيب حييى يف بعض نـسخ الثقـات البـن حبـان تؤيـد  ُ
ْن قال إهنام شخص واحد , لكن يف النفس يشء من إثبات هذه الزيـادة عـىل طريقـة َقول م

ابــن حبــان يف ترمجــة مــصدع , وإخراجــه حــديث أيب حييــى يف صــحيحه , وكــذا صــنيع 
 عـن تـسمية )١(البخاري ملا ترجم هلام , وقد أعرض  ابن منجويه يف رجال صحيح مـسلم

ره يف الكنى فحسب , ومل يتعرض لـذكر  فذك– راوي احلديث عند مسلم –أيب حييى هذا 
 .مصدع ال من قريب وال من بعيد 

وعىل فرض أن أبا حييى , راوي احلديث عند ابن حبان يف صـحيحه , هـو : أقول 
مصدع الذي ترجم له يف املجـروحني , فـاجلواب عـن ذلـك أن ابـن حبـان نفـسه قـال يف 

لزيـادات ممـا يوجـب تـرك مـا وينفرد عـن الثقـات باأللفـاظ ا": ّترمجة مصدع ملا جرحه 
 , وهـذا احلـديث مل يتفـرد بـه أبـو حييـى , فقـد "انفرد منهـا , واالعتبـار بـام وافقهـم منهـا

َ , من طريق يوسف بن ماه َك)٢(أخرجه الشيخان يف صحيحيهام  , عن عبـداهللا بـن عمـرو )٣(ِ
ومــتن احلــديث مــروي نحــوه , مــن حــديث أيب هريــرة  ريض اهللا عنــه يف .  بــه نحــوه 

وهبذا يندفع االعرتاض الوارد عـىل ابـن حبـان ,             واهللا أعلـم  .  )٤(صحيحني كذلكال
 .بالصواب 

 
 

 ُنفيع بن احلارث أبو داود األعمى اهلمداين القايض ] ١٠[ 
 

                                                           
)٢١٧٠ (٤٠٦−٢/٤٠٥) ١( 
 )٢٧) (٢٤١ (١/٢١٤, وصحيح مسلم ) ١٦٣ , ٩٦ , ٦٠(صحيح البخاري ) ٢(
 )٧٨٧٨(تقريب التهذيب .     ع . ثقة , من الثالثة , مات سنة ست ومائة , وقيل قبل ذلك ) ٣(
 )٢٤٢ (١/٢١٤, وصحيح مسلم ) ١٦٥(صحيح البخاري ) ٤(



 
٣٠

ُمن أهل الكوفة , يروي عـن بريـدة ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
ه إسـامعيل بـن أيب خالـد والعـالء بـن املـسيب , كـان األسلمي وأنس بن مالك , روى عن

ممن يروي عن الثقات األشياء املوضوعات تومهـا , ال جيـوز االحتجـاج بـه وال الروايـة 
 "عنه إال عىل سبيل االعتبار به

 حديثني كالمها مـن طريـق زيـاد بـن املنـذر , )٢(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  
 .ألسلمي ريض اهللا عنه عن نافع بن احلارث , عن أيب برزة ا

ٌ يبعــث يــوم القيامــة قــوم مــن ": أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــال : األول    ُُ َ ْ
َّ إن {: أمل تر اهللا يقول ": من هم يارسول اهللا ?  قال :  , فقيل "قبورهم تأجج أفواههم نارا 

ُالذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف بطوهن ََ َُ ْ ُُ ُْ ًْ ُ   )٣(}ًم نارا َ
أال إن الكـذب ": سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول : قـال : والثاين   

ْيسود الوجه , والنميمة من عذاب القرب َ ِّ َ ُ" 
 , )٤(وهذان احلديثان تقدم خترجيهام , والكالم عليهام يف ترمجة زياد بن املنذر  

دهيام اعتربه بعض أهـل العلـم وناسب ذكرمها هنا ألن نافع بن احلارث املذكور يف إسنا
ُنفيع بن احلارث       أبـا داود األعمـى , وعليـه يـرد االعـرتاض عـىل ابـن حبـان يف إخـراج 

 .ّحديثه يف الصحيح بعد ما جرحه , وقال فيه ما قال ملا ترجم له يف املجروحني 
 , ومـن طريقـه ابـن حبـان يف )٥(رواه أبو يعىل": قال املنذري بعد احلديث األول   

صحيحه , من طريق زياد بن املنـذر أيب اجلـارود عـن نـافع بـن احلـارث , ومهـا واهيـان 
َّمتهامن , عن أيب برزة ُ")١(  

                                                           
 ٣/٥٥, وطبعة حلب ) ١١١٦ (٢/٣٩٨) ١(
 )٥٧٣٥ (١٣/٤٤, ) ٥٥٦٦ (١٢/٣٧٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 ١٠: سورة النساء , آية ) ٣(
ّالرواة الذين ترجم هلم ابـن حبـان يف املجـروحني ثـم خـرج هلـم يف ": يف البحث الثالث من هذه السلسلة , وهو ) ٤(

 . مرص − , جامعة طنطا ٢٠٠٣نرش يف جملة روح القولنني سنة  ] . ٣ [ ٢٠ ص "صحيحه غلطا أو غفلة
 )٧٤٤٠ (١٣/٤٣٤املسند ) ٥(



 
٣١

ً , وهـذا منـه بنـاء عـىل أن نـافع بـن "ومهـا واهيـان مـتهامن": هكذا قال املنذري   
ّاحلــارث هــو   أبــو داود األعمــى نفيــع بــن احلــارث , وقــد رصح بــذلك , ملــا تكلــم عــىل 

 , والطـرباين , وابـن حبـان يف صـحيحه , )٢(رواه أبو يعـىل": ث الثاين , حيث قال احلدي
والبيهقي , رووه كلهم من طريق زياد بن املنذر عن نافع بن احلارث عنه , وزيـاد هـذا هـو 
أبو اجلارود الكويف األعمى , تنسب إليه اجلارودية من الروافض , ونافع هو نفيع أبو داود 

    )٣("مها مرتوك متهم بالوضعاألعمى أيضا , وكال
: وذكر املزي يف ترمجة زياد بن املنذر أنه روى عن نـافع بـن احلـارث , ثـم قـال   

  )٤("وهو نفيع   أبو داود األعمى"
وذكر املـزي كـذلك يف ترمجـة أيب داود األعمـى نفيـع بـن احلـارث أن زيـاد بـن   

َّوسامه نافع بن احلارث": املنذر روى عنه , ثم قال  َ")٥(  
 , )٦(ّابن حبان بال شك يفرق بينهام , فقد ترجم لنافع بن احلارث يف الثقات: أقول   

 "نافع بن احلارث , يروي عن أيب برزة , روى عنه زياد بن املنذر": فقال 
 فــرتجم لنفيــع بــن احلــارث أيب داود األعمــى يف – رمحــه اهللا –وغلــط ابــن حبــان   

 احلـارث , يـروي عـن أنـس بـن مالـك , روى عنـه نفيع بـن":  , حيث قال )٧(الثقات أيضا
ّ , وهو أبو داود األعمى نفسه , ظنه ابن حبان آخـر , وإال فـأبو داود "إسامعيل بن أيب خالد

                                                                                                                                                                      
 ٤/٣٥٧يب والرتهيب الرتغ) ١(
 م)٧٤٤٠ (١٣/٤٣٥املسند ) ٢(
 ٣/٤٩٨الرتغيب والرتهيب ) ٣(
 ٩/٥١٧هتذيب الكامل ) ٤(
 ٣٠/١٠هتذيب الكامل ) ٥(
)٥/٤٧١) ٦ 
)٥/٤٨٢) ٧ 



 
٣٢

 , يعني ملـا عـاد فـرتجم )١("فكأنه جعلهام اثنني": األعمى عنده من اهللكى , قال املزي 
ٌهو وهم منه بال ريب , وهو هو": لنفيع يف الثقات , وقال ابن حجر  ْ َ")٢(  

ّلكن ابن حبان مل خيرج يف صحيحه لنفيع بن احلارث , وإنام خـرج لنـافع : أقول    ّ ّ
بـــن   احلـــارث , وذاك عنـــده رجـــل ثالـــث , غـــري أيب داود األعمـــى الـــذي تـــرجم لـــه يف 

فيع بن احلارث الذي ترجم له يف الثقات , وهذان األخريان شـخص املجروحني , وغري ن
َواحد , وهم ابن حبان   وغلط يف التفريق بينهام , وأما نافع بن احلارث , فهـو – رمحه اهللا –ِ

 نفيــع بــن احلــارث أبــو داود األعمــي نفــسه , إال أن – كــام تقــدم –عنــد املنــذري واملــزي 
 , روى عنه زياد )٣(نافع اهلمداين عن احلارث": ل البخاري ترجم لنافع بن احلارث , فقا

ــذر ــرجم لنفيــع بــن احلــارث أيب داود األعمــى يف ترمجــة مــستقلة)٤("بــن املن  , )٥( , وت
نافع بن احلارث اهلمداين , كويف , روى ":  , فقال )٦(وكذلك صنع العقييل يف الضعفاء

نافع بن احلـارث اهلمـداين " : ثم روى العقييل عن البخاري أنه قال "عنه زياد بن املنذر
ّ , وخرج له العقييل حديثا من رواية ", كويف , روى عنه زياد بن املنذر , ومل يصح حديثه

زياد بن املنذر عنه , ومن روايته عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه , ثم تـرجم العقـييل لنفيـع 
نع ابـن عـدي ,  , وكـذلك صـ)٧(بن احلارث اهلمداين أيب داود الرضير يف ترمجة مستقلة

قـال : نافع , مهداين , كويف , سمعت ابن محاد يقـول ": ّففرق بينهام يف الضعفاء , قال 
وهـذا الـذي ذكـره . نافع اهلمـداين , كـويف , عـن احلـارث , مل يـصح  حديثـه : البخاري 

                                                           
 ٣٠/١٤هتذيب الكامل ) ١(
 ١٠/٤٧١هتذيب الكامل ) ٢(
ن احلارث أيب داود األعمى , فـيمن  ترمجة نفيع ب٣٠/١٠هتذيب الكامل : انظر .  ُيعني احلارث بن قيس اجلعفي ) ٣(

 .روى عنهم 
 )٢٢٧٥ (٨/٨٥التاريخ الكبري ) ٤(
 )٢٣٩٣ (٨/١١٤التاريخ الكبري ) ٥(
)١٨٧٨ (٤/٢٨٦) ٦( 
 )١٩٠٨ (٤/٣٠٦الضعفاء للعقييل ) ٧(



 
٣٣

نفيـع بـن ":  , ثم ترجم ابن عدي لنفيـع , فقـال )١("البخاري إنام هو حديث واحد مقطوع
 , ثـم سـاق كـالم أهـل )٢("لسبيعي , موىل هلم , كويف , يكنـى أبـا داود األعمـىاحلارث ا
 .العلم فيه 

ّعىل هذا فالبخـاري يفـرق بيـنهام , وتابعـه عـىل ذلـك العقـييل وابـن عـدي , وكـذا   
ّ , وصنيع ابن حبـان يـدل عـىل التفريـق بيـنهام , فنـافع بـن احلـارث الـذي خـرج )٣(الذهبي

ن الثقات , ولذا ذكره يف الثقات , وهو غري نفيع بن احلارث حديثه يف صحيحه هو عنده م
ّأيب داود األعمى الذي ترجم له يف املجروحني , ولعل نافع بن احلارث هذا الـذي خـرج 
له ابن حبان يف صحيحه هو الذي ترجم له البخاري ومن تابعه , وهذا ما مال إليه ابن حجر 

. 
ويف الثقـات ": رمجـة نـافع بـن احلـارث  , يف ت)٤(قال ابن حجر يف لسان امليزان  

 "نافع بن احلارث يروي عن أيب برزة روى عنه زياد بن املنـذر": البن حبان يف التابعني 
 , يعني ابن حجر أنه هو الذي ترجم له البخـاري والعقـييل وابـن عـدي , ", فالظاهر أنه هو

 الرتغيـب والرتهيـب أن وذكر املنـذري يف": الذي سبق اإلشارة إليه , ثم قال    ابن حجر 
ّنافع بن احلارث هذا هو نفيع أيب داود   األعمى , وكأنـه رصح بـذلك ألنـه رأى روايـة أيب 
داود عن أيب برزة , ورأى قول من قال إن اسمه نافع ونفيع بالتصغري , ولكن قول البخـاري 

 "ّهنا أنه كويف يرد عليه , ألن أبا داود برصي
 , ولعله سبق قلم منه رمحه اهللا ,      "ألن أبا داود برصي": كذا قال ابن حجر : أقول   

 .فأبو داود األعمى نفيع بن احلارث كويف كذلك 

                                                           
 ٧/٢٥١٥الكامل البن عدي ) ١(
 ٧/٢٥٢٣الكامل البن عدي ) ٢(
 )٩١١٥ (٢٧٢ ,) ٩٠٠٥ (٢٤٤, ) ٨٩٩٢ (٤/٢٤١ميزان االعتدال ) ٣(
)٦/١٤٥) ٤ 



 
٣٤

ومما يؤيد ما ذهب إليه املنذري واملزي من أن نافع بن احلارث هذا هو نفيـع بـن   
 احلارث    أبو داود األعمى , ما ذكره أبو حاتم الـرازي يف ترمجـة أيب داود األعمـى , ملـا

نفيـع بـن ": رسد شيوخه وتالميذه مما يشعر أهنام شخص واحد , قال أبـو حـاتم الـرازي 
احلارث أبو داود األعمى اهلمداين  القاص , روى عن زيد بن أرقم ومعقل بن يـسار وأيب 

أبـو إسـحاق : برزة األسلمي والرباء بن عازب وبريدة األسلمي وأنس بن مالك , روى عنه 
أيب خالـد واألعمـش  ويـونس بـن أيب إسـحاق وسـفيان الثـوري اهلمداين وإسامعيل بـن 

والعالء بن املسيب وزيد بن أيب أنيسة وخالـد بـن طهـامن   أبـو العـالء وزيـاد بـن املنـذر 
 , فأنت ترى أنه ذكر رواية نفيـع أيب داود األعمـى عـن أيب بـرزة )١("وزهري وأبو األحوص

داود األعمى , وهذا هو إسناده عنـد ابـن األسلمي , وذكر أن زياد بن املنذر يروي عن أيب 
ْ , لكن يعكر عـىل هـذا أن أبـا حـاتم "نافع بن احلارث": حبان يف صحيحه , إال أنه سامه 

نـافع اهلمـداين , ": الرازي نفسه ذكر قبل هذا ترمجة مـستقلة لنـافع بـن احلـارث , فقـال 
 التفريق بينهام , واهللا  , فتابع البخاري يف)٢("روى عن احلارث , روى عنه زياد بن املنذر

 .أعلم 
: ّوملا ذكر ابن حجر احلـديث الثـاين الـذي خرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه , قـال   

هو أبو اجلارود من كبار الروافض , وإليه تنسب الطائفة اجلاروديـة : زياد بن املنذر هذا "
مرتوك , متهم وهو : هو نفيع نفيع بن احلارث أبو داود األعمى : ونافع بن احلارث , قيل . 

واحلـق عنـدي أنـه غـريه , فقـد . بالوضع , لكن ابن حبان خالف ذلك , فـذكره يف الثقـات 
فام أدري كيف خفي هذا عىل ابن حبان . إنه كويف مل يصح حديثه : ذكره البخاري , فقال 

 ?")٣( 

                                                           
 ٨/٤٨٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ١(
 ٨/٤٥٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢(
 )١٧٠٧٤ (١٣/٥١٠إحتاف املهرة ) ٣(



 
٣٥

فابن حجر ال يوافق املنذري واملزي عىل أن نافع بن احلارث هذا هو نفيع : أقول   
ّحلارث أبو داود األعمى , بل يفرق بينهام , ويرى أنه ذاك الذي أفـرده البخـاري وغـريه بن ا

برتمجة مستقلة , وهو نافع اهلمـداين , وعليـه ينـدفع االعـرتاض عـىل ابـن حبـان مـن هـذا 
الوجه , زد عىل ذلك أن ابن حبان ترجم لنـافع بـن احلـارث يف الثقـات , لكـن االعـرتاض 

خراجه هلذا احلديث يف صحيحه , كام تقدم بيانه يف ترمجة زياد قائم عىل ابن حبان يف إ
 .بن املنذر , واهللا أعلم 

 
 

 يزيد بن سنان بن يزيد اخلدري ] ١١[ 
 

هـو مـوىل بنـي متـيم , كنيتـه أبـو ":  , فقـال )١(ترجم له ابن حبان يف املجـروحني  
 وأهل بلـده , مـات سـنة ُّفروة , وكان ينـزل الرها , يروي عن الزهري , وروى عنه الكوفيون

مخس ومخسني ومائة , وكان مولده سنة تسع وستني , وكـان ممـن خيطـئ كثـريا , حتـى 
يروي عن الثقات ما اليشبه حديث األثبات , ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا وافق الثقات , 

 "فكيف إذا انفرد باملعضالت
 ., غري منسوب  , ليزيد بن سنان )٢(وأخرج ابن حبان يف موضعني من صحيحه  
الـذي : وحتى ال يظن ظان أنـه ذاك املجـروح , فلـيعلم أهنـام اثنـان , األول : أقول   

ٌّجرحه       ابن حبان , كويف ضعيف ّالـذي خـرج ابـن :  , وهو متقدم الطبقة , وأما الثاين )٣(ّ

                                                           
)١١٨٥ (٢/٤٥٧) ١( 
 )٣٧٦٩ (٩/٨٤, ) ٥٧٠ (٢/٣٣٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )٧٧٢٧(تقريب التهذيب ) ٣(



 
٣٦

 , وقـد ولـد سـنة ثـامن وسـبعني )١(ٌّحبان حديثه يف صحيحه , فبرصي نـزل مرص , وهو ثقة
  )٢(.مائة تقريبا , أي بعد وفاة األول بزمن , وهو أبو خالد القزاز القريش األموي موالهم و

                                                           
 )٧٧٢٦(تقريب التهذيب ) ١(
 ١٥٩−٣٢/١٥٢هتذيب الكامل : انظر ) ٢(



 
٣٧

 
 
 

 
 

 اخلــاتـمـــــــــة



 
٣٨

بلغت الرتاجم التي شـملها هـذا البحـث إحـدى عـرشة ترمجـة , وهـي تنقـسم إىل   
 :قسمني 

من ترجم لـه ابـن حبـان يف املجـروحني , وغلـط عليـه بعـض أهـل : القسم األول 
ّ فادعى أن ابن حبان خرج لـه يف صـحيحه , والـصواب أنـه شـخص – فيام يظهر يل –لعلم ا

 :آخر سواه , وهم 
ّأشعث بن سوار  َ. 

ْوعمر بن حممد بن صهبان األسلمي  ُ. 
َومصدع أبو حييى املعرقب األنصاري  ْ َ َْ ِ. 

 .ُونفيع بن احلارث أبو داود األعمى اهلمداين 
ّن حبــان يف املجــروحني , وخــرج آلخــرين يف مــن تــرجم لــه ابــ: والقــسم الثــاين 

صحيحه , تشاهبة أسامؤهم وأسامء أبائهم بأولئك , وربام كانوا يف طبقـة واحـدة , أو مـن 
ّبلد واحد , فنبهت عليهم يف مواضعهم متييزا هلم , واحرتازا , ودفعا لإلهيام , يف اخللط 

 ضـمن أولئـك الـرواة −ّنـه  يف ظ−بينهام , وخشية أن يستدرك بعضهم أحدا مـنهم فيدخلـه 
ّالذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وخرج هلم يف صحيحه بعد ما وثقهم , أو مـن  ّ

 :وجه ال يعاض جترحيه هلم , أو غلطا منه وغفله رمحه اهللا , وهؤالء الرواة هم 
ّإسامعيل بن رجـاء احلـصني , تـرجم لـه ابـن حبـان يف املجـروحني , وخـرج يف 

 .عيل بن رجاء غري منسوب , وهو الزبيدي , أحد الثقات صحيحه     إلسام
ّواحلــسن بــن احلكــم النخعــي , تــرجم لــه يف املجــروحني , وخــرج يف صــحيحه 
للحسن بن     احلكم بن أيب عزة , وهو ابن طهامن النخعي كذلك , لكنه متأخر الطبقة عن 

 .األول 
 يف املجـروحني , وداود بن احلصني بن عقيل بن منصور أبـو سـليامن , تـرجم لـه

ّوخــرج يف صــحيحه لــداود بــن احلــصني غــري منــسوب , وهــو داود بــن احلــصني القــريش 
ــذلك ,  ــو ســليامن ك ــوي أب ــوالهم األم  .لكنه متقدم الطبقة عن األول م



 
٣٩

ّوعبيـداهللا بــن أيب زيـاد القــداح , تـرجم لــه يف املجـروحني , وخــرج يف صــحيحه  ّ
و غـري األول وإن كانـا يف طبقـة واحـد , فـاألول لعبيداهللا بن     أيب زياد غـري منـسوب , وهـ

 .مكي , واآلخر شامي 
ّوكثري بن زيد , ترجم له يف املجروحني , وخرج يف صحيحه لكثـري بـن زيـد غـري 

 .منسوب , وهو األسلمي من أهل املدينة , غري األول 
ّوحممــد بــن عمــر بــن الوليــد , تــرجم لــه يف املجــروحني , وخــرج يف صــحيحه 

 .ر بن الوليد الكندي , وكالمها من أهل الكوفة , لكن األول متقدم الطبقة ملحمد بن عم
ّويزيد بن سنان بن يزيد اخلدري , ترجم له يف املجروحني , وخرج يف صـحيحه 
ليزيد بن سنان غري منسوب , وهو أبو خالد القزاز القريش األموي موالهم , أحـد الثقـات , 

 .متأخر الطبقة عن األول 
ّ يل مجعه وحتريره , بفضل اهللا وكرمه ومنه عيل , فله احلمد والـشكر ّهذا ما تيرس ّ

َ, واهللا أسأل األجر واملثوبة , وأسأله عز وجل قبول هذا العمل , وأن يكون خالصا لوجـه ,  ّ
وأن يبارك فيه , وينفع به , وال حيرمنـي أجـره يـوم يبعثـون , اللهـم آمـني , واحلمـد هللا رب 

 .العاملني 



 
٤٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ائمةق
 

 املصادر واملراجع



 
٤١

أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −١
نــرش وزارة . , حتقيــق مجاعــة مــن املتخــصيني ) ٨٥٢ت(بــن حجــر العــسقالين 

. األوقاف باململكة السعودية بالتعـاون مـع اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة 
 .الطبعة األوىل 

أو املــستخرج مــن األحاديــث املختــارة ممــا مل خيرجــه ( يــث املختــارة األحاد −٢
لضياء الدين أيب عبداهللا حممد بن عبدالواحـد ) : البخاري ومسلم يف صحيحيهام

يطلـب مـن مكتبـة . , حتقيق عبدامللك بن عبداهللا بن دهـيش ) ٦٤٣ت(املقديس 
  .١٩٩٣/ ١٤١٣الطبعة األوىل .  مكة املكرمة –النهضة احلديثة 

لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٣
ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( الطبعــة .  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرن

. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . األوىل 
 . املدينة املنورة – وبعضه بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش املكتبة السلفية

أليب حفـص عمـر بـن أمحـد املعـروف بـابن : تاريخ أسامء الـضعفاء والكـذابني  −٤
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل . عبدالرحيم القشقري . حتقيق د) ٣٨٥ت(شاهني 

 )ذكر أخبار أصبهان : انظر . ( تاريخ أصبهان  −٥
ــاريخ األوســط  −٦ ــوان ( الت ــع بعن ــصغري : طب ــاريخ ال ــداهللا) : الت ــن أليب عب ــد ب  حمم

.  حلـب –دار الوعي . , حتقيق حممود إبراهيم زايد ) ٢٥٦ت(إسامعيل البخاري 
 .هـ ١٣٩٥ القاهرة  الطبعة األوىل –ومكتبة دار الرتاث 

, حتقيــق ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : التــاريخ الكبــري  −٧
مصور . (  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 

 )عن طبعة حيدر أباد الدكن باهلند 
ــذري : الرتغيــب والرتهيــب  −٨ ــدالقوي املن ــن عب ــدالعظيم ب ــق ) ٦٥٦ت(لعب , حتقي



 
٤٢

الطبعــة الثالثــة . نــرش دار إحيــاء الــرتاث العــريب . وتعليــق مــصطفى حممــد عــامرة 
١٣٨٨.  

ــيم  −٩ ــرآن العظ ــسري الق ــري ا: تف ــن كث ــداء إلســامعيل ب ــدين أيب الف ــامد ال ــريش لع لق
  .١٣٩٠طبع سنة .  القاهرة –نرش دار الشعب . , حتقيق مجاعة ) ٧٧٤ت(

, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −١٠
  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 

, ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : تلخــيص مــستدرك احلــاكم  −١١
 )طبع يف حاشية املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (

 
ــن : هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −١٢ ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال

نــرش مؤســسة . بــشار عــواد معــروف ., حتقيــق د ) ٧٤٢ت(عبــدالرمحن املــزي 
 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 

ــات  −١٣ ــستي : الثق ــان الب ــن حب ــد ب ــاتم حمم ــرة )٣٥٤ت(أليب ح ــس دائ ــة جمل  طبع
  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل . املعارف العثامنية باهلند 

, ) ٣١٠ت(أليب جعفر حممد بن جرير الطربي : جامع البيان يف تأويل آي القرآن  −١٤
الطبعــة الثالثــة .  مــرص –نــرش مــصطفى البــايب احللبــي وحممــد حممــود احللبــي 

 .هـ ١٣٨٨
, ) ٢٧٩ت( بــن ســورة الرتمــذي أليب عيــسى حممــد بــن عيــسى: جــامع الرتمــذي  −١٥

, وإبـراهيم عطـوه ) ٣ج(, وحممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ٢و١ج(حتقيق أمحد شـاكر 
 . مرص –, نرش مصطبى البايب احللبي ) ٥و٤ج(عوض 

( , ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : اجلــامع الــصحيح  −١٦
 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 

) ٣٢٧ت(عبدالرمحن بن أيب حـاتم أليب حممــد : ح والتعــديل اجلــر −١٧



 
٤٣

مـصور عـن طبعـة جملـس دائـرة املعـارف . (  بـريوت –, نرش دار الكتـب العلميـة 
 )العثامنية باهلند 

) ٥٠٧ت(أليب الفضل حممد بن طاهر املقـديس : اجلمع بني رجال الصحيحني  −١٨
 .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية 

, طبـع يف ) ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبـداهللا األصـبهاين : ذكر أخبار أصبهان  −١٩
 .م ١٩٣١ليدن بمطبعة بريل , سنة 

ّالرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني ثم خرج هلم يف صـحيحه غلطـا  −٢٠
ــارك ســيف اهلــاجري : أو غفلــة  نــرش يف جملــة روح القــوانني ســنة . للــدكتور مب
 . مرص −ة طنطا  , جامع٢٠٠٣

للـدكتور : الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعـادهم يف الثقـات  −٢١
الطبعــة .  جامعــة الكويــت –نــرش املجلــس العلمــي . مبــارك بــن ســيف اهلــاجري 

  .٢٠٠٠/ ١٤٢١األوىل 
 )١٤٢٠ت(للشيخ حممد نارص الدين األلباين : سلسلة األحاديث الضعيفة  −٢٢
, حتقيـق حممـد ) ٢٧٥ت(يامن بـن األشـعث السجـستاين أليب داود سـل: السنن  −٢٣

 . بريوت –نرش دار إحياء الرتاث العريب . حميي الدين عبداحلميد 
, حتقيق حممـد ) ٢٧٥ت(البن ماجة أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني : السنن  −٢٤

 . مرص –طبع عيسى البايب احللبي ورشكاه . فؤاد عبدالباقي 
, حققــه ونــرشه ) ٢٥٥ت( بــن عبــدالرمحن الــدارمي أليب حممــد عبــداهللا: الــسنن  −٢٥

 –طبـع يف رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة .  املدينة املنورة –عبداهللا هاشم يامين 
 .مرص 

 )املجتبى للنسائي: انظر . ( السنن الصغرى للنسائي  −٢٦
. , حتقيق د) ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي : السنن الكربى  −٢٧

ــــدالغفار ال ــــداري , وســــيد عب  –نــرش دار الكتــب العلميــة . كــرسوي بن



 
٤٤

 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل . بريوت 
, نرش دار املعرفـة ) ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : السنن الكربى  −٢٨

 )هـ ١٣٤٤سنة . مصور عن طبعة دائرة املعارف النظامية باهلند . (  بريوت –
, حتقيـق زهـري ) ٥١٦ت( البغـوي أليب حممد احلـسني بـن مـسعود: رشح السنة  −٢٩

 .الطبعة األوىل .  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي . الشاويش وشعيب األرنؤوط 
, ) ٣٢١ت)أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح معاين اآلثار  −٣٠

الطبعـة األوىل .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . حتقيق حممد زهـري النجـار 
 .هـ ١٣٩٩

 )اجلامع الصحيح : انظر . ( بخاري الصحيح لل −٣١
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −٣٢

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . فؤاد عبدالباقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه 
, حتقيـق ) ٣١١ت(أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري : الصحيح  −٣٣

نـرش املكتـب . ّ , وعلق األلباين عىل بعـض أسـانيده حممد مصطفى األعظمي. د
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل .  بريوت –اإلسالمي 

املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −٣٤
 )ترتيبه اإلحسان البن بلبان 

 )تاريخ أسامء الضعفاء : انظر . ( الضعفاء البن شاهني  −٣٥
. , حتقيـق د) ٣٢٢ت( حممد بن عمرو بـن موسـى العقـييل أليب جعفر: الضعفاء  −٣٦

ــداملعطي أمــني قلعجــي  ــة . عب الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش دار الكتــب العلمي
 )الضعفاء الكبري : مطبوع بعنوان . ( هـ ١٤٠٤

, حتقيـق ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عيل بن عمر الـدارقطني : الضعفاء واملرتوكون  −٣٧
  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  الرياض –تبة املعارف نرش مك. موفق بن عبداهللا . د 

عبــــدالرمحن أمحــــد بــــن شــــعيب أليب : الـــــضعفاء واملرتوكـــــني  −٣٨



 
٤٥

الطبعـة .  حلب –نرش دار الوعي . , حتقيق حممود إبراهيم زيد ) ٣٠٣ت(النسائي 
 .هـ ١٣٩٦األوىل 

أليب الفرج عبدالرمحن بن عـيل بـن حممـد بـن اجلـوزي : الضعفاء واملرتوكني  −٣٩
.  بـريوت –نرش دار الكتب العلميـة .  حتقيق أيب الفداء عبداهللا القايض ,) ٥٩٧ت(

 ١٤٠٦الطبعة األوىل 
, روايـة ابنـه ) ٢٤١ت(لإلمام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل : العلل ومعرفة الرجال  −٤٠

نــرش . إســامعيل جــراح أوغــيل . طلعــت قــوج بيكيــت و أ د . حتقيــق أ د . عبــداهللا 
 .م ١٩٨٧سنة  استانبول  –املكتبة اإلسالمية 

ــة  −٤١ ــث النبوي ــواردة يف األحادي ــل ال ــدارقطني : العل ــر ال ــن عم أليب احلــسن عــيل ب
الطبعـة .  الرياض –نرش دار طيبة . حمفوظ الرمحن السلفي . , حتقيق د) ٣٨٥ت(

 .األوىل 
, ) ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بـن عـدي اجلرجـاين : الكامل يف ضعفاء الرجال  −٤٢

  .١٤٠٤عة األوىل الطب.  بريوت –نرش دار الفكر 
 ) .مطبوع يف آخر التاريخ الكبري للبخاري نفسه ( الكنى للبخاري  −٤٣
, نـرش ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين : لسان امليزان  −٤٤

مـصور عـن . ( هــ ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة .  بـريوت –مؤسسة األعلمي للمطبوعـات 
 )طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند 

أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي ) : وهو السنن الـصغرى ( املجتبى  −٤٥
 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(

أليب حـاتم حممـد بـن حبـان : املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني  −٤٦
نـــرش دار . , حتقيـــق محـــدي عبداملجيـــد الـــسلفي ) ٣٥٤ت(التميمـــي البـــستي 

وحتقيــق حممــود إبــراهيم  .  ٢٠٠/ ١٤٢٠الطبعــة األوىل .  الريــاض  –لــصميعي ا
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلــب –نــرش دار الــوعي . زايــد 



 
٤٦

 ) راجع األحاديث املختارة . ( املختارة للضياء املقديس  −٤٧
, ) ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم : املستدرك عىل الصحيحني  −٤٨

مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت – العــريب نــرش دار الكتــاب
 )باهلند 

, نرش دار الكتاب اللبناين ) ٢٠٤ت(أليب داود سليامن بن داود الطياليس : املسند  −٤٩
مصور عن طبعتـه األوىل يف دائـرة املعـرف النظاميـة باهلنـد سـنة . ( ودار التوفيق 

 )هـ ١٣٢١
, حتقيـق مجاعـة ) ٢٤١ت(حنبـل الـشيباين لإلمام أمحد بن حممد بـن : املسند  −٥٠

.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . من املتخصـصني بـإرشاف شـعيب األرنـؤوط 
وبعـضه .  بـريوت –نرش دار صادر . والطبعة امليمنية ) .  جملدا٥٠(الطبعة األوىل 

 .بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش دار املعارف بمرص 
, حتقيــق ) ٣٠٧ت(املثنــى املوصــيل أليب يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن : املــسند  −٥١

 .الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار املأمون للرتاث . حسني سليم أسد 
ـــن أيب شـــيبة : املـــصنف  −٥٢ ـــن حممـــد ب ـــداهللا ب ـــق ) ٢٣٥ت(أليب بكـــر عب , حتقي

 . اهلند –نرش الدار السلفية . عبداخلالق األفغاين 
, حتقيـق ) ٣٠٧ت(ي أليب حممد عبـداهللا بـن عـيل اجلـارود النيـسابور: املنتقى  −٥٣

/ ١٤٠٨الطبعـة األوىل .  بـريوت –نرش دار الكتاب العريب . أيب إسحاق احلويني 
 )مع غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود للحويني نفسه  . ( ١٩٨٨

ــان  −٥٤ ــن حب ــد اب ــآن إىل زوائ ــوارد الظم ــن أيب بكــر اهليثمــي : م ــدين عــيل ب ــور ال لن
 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . , حتقيق حممد عبدالرزاق محزة ) ٨٠٧ت(

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي  : ميزان االعتدال يف نقد الرجال −٥٥
 . بريوت –نرش دار املعرفة . , حتقيق عيل حممد البجاوي ) ٧٤٨ت(



 
٤٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس
 

 املوضوعات



 
٤٨

 رقم الصفحة               املوضوع  
 

 ٦ – ٢                     املقدمة
 ٥                                                            حثخطة الب

 ٥                                          أمهية البحث
 ٦ − ٥                                    منهج البحث

 ٩ – ٧                                       التمهيد
 ١١                             إسامعيل بن رجاء احلصني 

ّأشعث بن سوار َ                     ١١ 
  ١٣                        احلسن بن احلكم النخعي
 ١٤                   داود بن احلصني بن عقيل
 ١٤                                   عبيداهللا بن أيب زياد القداح

 ١٥                 عمر بن حممد بن صهبان األسلمي
 ١٨                                         كثري بن زيد

 ١٩                       وليدحممد بن عمر بن ال
َمصدع أبو حييى املعرقب األنصاري ْ َ ُْ َ ِ                 ١٩ 

 ٢٢             ُنفيع بن احلارث أبو داود األعمى اهلمداين القايض
 ٢٦                                    يزيد بن سنان بن يزيد اخلدري

 ٢٩ – ٢٧                            اخلامتة
 ٣٥ – ٣٠                           قائمة املصادر واملراجع

 ٣٧                                      فهرس املوضوعات
  


